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Klass: Insecta (egentliga insekter), Ordning: Coleoptera (skalbaggar), Familj: Staphylinidae (kortvingar), Släkte:
Medon, Art: Medon dilutus (Erichson, 1839) Synonymer:

Kännetecken
En ljust rostgul långsträckt art som blir 4,5–5 mm lång. Bakkroppens främre hälft är en aning mörkare än resten av
kroppen. Huvudet är stort och tämligen glänsande medan ögonen är påfallande små vilket skulle kunna tyda på ett
delvis underjordiskt levnadssätt. Bakkroppen är mycket fint och tätt punkterad. Täckvingarna täcker knappt hälften
av bakkroppen. Eftersom arten liknar många närbesläktade arter bör en specialist kontrollera artbestämningen.

Utbredning och status
I norra Europa endast känd från Gotska Sandön, varifrån det föreligger upprepade fynd under nästan ett sekel.
Närmast i Polen. Världsutbredningen är för övrigt begränsad till Mellaneuropa och sträcker sig från Brittiska öarna
och Frankrike till Ungern och Slovakien.

Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten anges i Mellaneuropa leva under bark på död tall och ek, och lever möjligen som rovdjur
i gångar av andra vedlevande insekter. Arten är dessutom i Mellaneuropa funnen i gångar av mullvad och räv. I
Norden endast funnen på Gotska Sandön.

Hot
På grund av artens mycket begränsade utbredning föreligger fara att slumpvisa faktorer slår ut arten. Förutom sin
troliga bindning till döda tallar finns förmodligen även andra krav av vilka det kan uppträda successionsbrott på
lokalen.

Åtgärder
Man bör övervaka att successionen av död tallved i olika nedbrytningssteg fortlöper på Gotska Sandön. Ifall
successionsglapp på död ved uppträder kan fällning av enstaka levande tallar vara befogade.
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